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Forlenging - Tillatelse til skadefellingsforsøk på ulv i deler av Ringsaker, 
Lillehammer, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner 

Vi viser til Fylkesmannens brev av 14. mai 2020 med tillatelse til skadefellingsforsøk på ulv i deler av 
Ringsaker, Lillehammer og Øyer kommuner, samt brev av 15. mai med utvidelse av fellingsområde til 
også å inkludere deler av Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner. Vi viser videre til 
telefonsamtaler med landbrukskontoret i Lillehammer-regionen v/Karen Saksum onsdag 20. mai. og 
med landbrukskontoret for Øyer, Lillehammer og Gausdal den 14.mai om forlenging av tillatelsen til 
skadefellingsforsøk. Det er også sendt inn skriftlig søknad om forlengelse av fellingstillatelsen 
v/Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen Vi viser videre til samtale med fellingsleder i Øyer 
kommune den 20. mai. Natt til lørdag 16. mai ble det tatt et bilde av en ulv i nærheten av Hafjell i 
Øyer kommune. SNO har foreløpig vurdert bildet som antatt ulv. Fellingslaget har rapportert at de 
har sporet det som trolig er ulv i rundt 3 km i morgentimene den 20. mai.  
 
Det ble den 14. mai gitt skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Ringsaker, Lillehammer og Øyer 
kommuner på bakgrunn i dokumenterte spor av ulv i Ringsaker kommune den 14. mai. 
Fellingsområdet ble utvidet den 15. mai. I Fylkesmannens vurdering ble det vist til at det er kort igjen 
til beiteslipp, og at det allerede var en del dyr som er sluppet på innmarksbeite. Til sammen i 
Ringsaker, Øyer og Lillehammer opplyses det at ca. 30 000 dyr skal slippes på beite i nær framtid. 
Det vil også i tillegg slippes et betydelig antall dyr på beite i flere av nabokommunene. Fylkesmannen 
har tidligere fått opplyst at det vil slippes i overkant av 20 000 beitedyr i slutten av mai/starten av 
juni i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. 
 
Om DNA-analyse av ulv i Ringsaker kommune den 15. mai og vurdering av alternative tiltak 
I Fylkesmannens vedtak av 14. mai 2020 står det: 
Dersom det viser seg at individet viser seg å være av stor genetisk verdi for den totale Skandinaviske 
ulvebestanden, må det gjøres en ny vurdering av evt. andre tiltak enn felling. 
 
Den 19. mai kom det informasjon om at de to urinprøvene som ble samlet i Ringsaker den 14. mai. 
Analysen viser at dette dreier seg om Individ G153 – 15 V895 fra fødereviret Bjørnås. Individet har 
relativt lav innavlskoeffisient (0,121), som ligger på samme nivå som en F1 (førstegenerasjons 
innvandrer). Individet har derfor en større genetisk verdi. Individet har stamtre knyttet både til en 
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innvandrer som ynglet i Kynna-reviret, og til en innvandrer som ynglet i Galven-reviret. Disse dyra 
har flere avkom som har gått inn i den reproduserende bestanden. 
 
Fylkesmannen har på bakgrunn disse opplysningene gjort en ny vurdering av andre tiltak enn felling.  
 
Ulven har lav innavlsgrad, og er derfor å betrakte som mer genetisk verdifull. Likevel vurderer 
Fylkesmannen at det per nå ikke er det ikke andre tilfredsstillende tiltak enn felling dersom ulven 
fortsatt er i området. Det er et stort skadepotensial dersom det er en ulv i området og dette 
skadepotensialet vil øke etter hvert som flere dyr slippes i utmark den nærmeste tida, jf. avsnittene 
over. Det er også knyttet usikkerhet til om de nyeste indikasjonene på ulv er det samme individet 
som er påvist gjennom DNA den 14. mai.  
 
Konklusjon 
Selv om det foreløpig ikke er sluppet dyr på utmarksbeite, anser Fylkesmannen at skadepotensialet 
vil være stort dersom ulven har tilhold i disse områdene. Fylkesmannen anser videre at det ikke er 
aktuelt å stanse fellingsforsøket med bakgrunn i at vi ikke anser at andre tiltak er aktuelle på dette 
tidspunktet.  
 
Med bakgrunn i observasjoner og hendelsesforløp, og ut fra områdenes betydning som beitemark, 
samt potensialet for framtidige skader dersom ulven oppholder seg i de aktuelle områdene, 
forlenger Fylkesmannen skadefellingstillatelsen til mandag 25. mai. 
 
Fylkesmannen fatter vedtak om forlenget virketid for skadefellingstillatelsen gitt i brev av 
14.5.2020, jf. også brev av 15.5.2020. Tillatelsen gis med samme vilkår, med unntak av punkt 2 
og 4 som endres slik:  
 

2. Fellingstillatelsen gjelder felling av en – 1 - ulv i tidsrommet 20.5.2020 kl. 12:00 til 25.5.2020 
kl. 12:00.  
 

4. I henhold til rovviltforskriften § 9a skal deltakere fra det kommunale fellingslaget få 
godtgjøring for den tid som er benyttet til fellingsforsøk. Fylkesmannen legger til grunn at 
fellingsforsøket skal gjennomføres på en effektiv og hensiktsmessig måte. Det settes av en 
ramme på inntil kr 30 000,-. Jf, forskriften §9 gis det i tillegg tilsagn om inntil kr. 5 000,- til 
dokumenterte utgifter i samband med fellingsforsøket (kjøring, bompenger etc., ikke lønn). 
Godtgjøring for eventuell beredskapsvakt og beredskapsmidler faller utenfor 
godtgjøringsordningen. Ordningen kan heller ikke brukes til kompensasjon til kommunene 
for utgifter i forbindelse med administrasjon av skadefellingslagene. Likeledes faller 
godtgjøring for bruk av hund, innkjøp, forsikring og utgifter ved hundehold utenfor 
ordningen. I tillegg til fastsatt maksimal døgnsats (1 600,- pr. døgn), skal kommunene også 
beregne feriepenger og arbeidsgiveravgift, og dette skal kommunen dekke innenfor de 
nevnte rammen fra Fylkesmannen. Rammene er absolutte. Dersom det er ekstraordinære 
omstendigheter som gjør at fellingen ikke kan gjennomføres innenfor den økonomiske 
rammen, må kommunen ta kontakt med Fylkesmannen og avtale dette i forkant.  
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Fylkesmannen minner også om at det er satt krav til at ansvarlig for fellingsforsøket legger inn 
rapport fra fellingsforsøket på www.miljøvedtak.no 
 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold 
(naturmangfoldloven) § 18 første ledd bokstav b, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av 
rovvilt (rovviltforskriften), § 9, jf. §§ 1, 8 og 13. Fylkesmannen viser til at vedtaket er et enkeltvedtak 
som kan påklages etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, av 
10.2.1967, § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra mottakelsen av dette brev. Eventuell klage på 
vedtaket skal stiles til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen. 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
Vebjørn Knarrum (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
 
Silje Bøe 
seniorrådgiver 
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